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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' )31( 3173/
התקיימה ביום שלישי ,ד' בחשון תשע"ח ,1103.01.3/ ,בשעה 310..
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רחוב ויצמן  13עכו

בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד  -סגנית וחברת מועצת העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
מר אילן פרומן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר  ( -מאושפז )
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר ( -אירוע משפחתי )
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר עופר כהן
בנוכחות ה"ה:
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
מר איתן שליו  -מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר אמיר כורדי  -לשכת ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן  -מחשוב מחלקת מידע ותקשוב
על סדר היום:
א .אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך  11.2.9.11שדנה בדו"חות מבקר העירייה
לשנת  ,9.12הרצ"ב כנספח א'.
ב .אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך  ,9.1..9.11שדנה בדו"חות ביקורת
משרד הפנים לשנת  ,9.12הרצ"ב כנספח ב'.
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*** ראש העיר פותח מועצה שלא מן המניין ***
אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך  330201.3/שדנה בדו"חות מבקר העירייה לשנת 1.32
יוסי כהן – מבקר העירייה
וועדת הביקורת דנה בדו"חות הביקורת שבצעתי במהלך שנת  9.12וגם בדו"ח ביקורת משרד
הפנים.
חשוב להדגיש בפני חברי המועצה .שברגע שמסתיימת ביקורת והנושא מוצג לראש העיר,
מתכנסת הוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה בכדי להתחיל במיידי בתיקונם
וזאת בכדי להיות אפקטיביים ויעילים.
בשנת  9.12בצעתי ביקורת במספר נושאים :
א .ביקורת בנושא טיפול בבעיות ביוב בבתים פרטיים  -עם סיום הביקורת ,
דנה הוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה ,יחד עם נציגי תאגיד מי עכו,
וכל תהליך הטיפול בבעיות ביוב דחופות הוסדר כנדרש.
ב .ביקורת בנושא ניהול משק החשמל,
 וועדת הביקורת דנה בליקויים שעלו בדו"ח הביקורת.
 הוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה התכנסה פעמיים מאז פרסום
הדו"ח ,וחלק נכבד מהליקויים כבר תוקנו.
 ליקויי בטיחות שהתגלו זכו לתגובה מהירה ותוקנו במיידי תוך השקעת
משאבים לא קטנה ועל כך יישר כח.
ג 0ביקורת בנושא אבטחת מידע ומערכות מידע0
 הביקורת בוצעה בכדי לבחון את אופן ההתנהלות בתחום זה ואיתור סכנות וסיכונים.
 לאחרונה נבחר מנמ"ר חדש ,וממצאי הדו"ח אמורים להוות עבורו תוכנית עבודה לתיקון
הליקויים ולשיפור ההתנהלות בתחום זה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
ברגע שהוצגו בעיות הבטיחות בבתי-הספר ,ניתנה הוראה לתקנם במיידי ובסדר עדיפות גבוהה.
בצענו בקרה לוודא ביצוע אחר תיקון התיקונים.
אני רואה חשיבות רבה בתיקון הליקויים בטווח הזמן המיידי.
אני מאמץ את המלצות וועדת הביקורת ומורה על המשך תיקון הליקויים שטרם טופלו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך  11.2.9.11שדנה בדו"חות מבקר העירייה
לשנת .9.12
הצבעה:
בעד  31 -חברים0
נגד  -אין0
נמנע  -אין0
החלטה -:מאושר פה אחד.
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אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך  ,103.01.3/שדנה בדו"חות ביקורת משרד הפנים לשנת 1.32
יוסי כהן – מבקר העירייה






וועדת הביקורת דנה בדו"ח משרד הפנים לשנת  9.12והתמקדה בין היתר
בליקויים שהוצגו בו.
וועדת הביקורת התרשמה מדוח הביקורת של משרד הפנים המצביע על ניהול
התקציב העירוני באופן יעיל ומאוזן.
יחד עם זאת דנה הוועדה במספר ליקויים ובכללם בנושא החייבים שלאורך
השנים האחרונות ישנה ירידה בהיקף החייבים ובהיקף החובות.
כל החייבים מטופלים ע"י הלשכה המשפטית.
בסה"כ ממצאי הדו"ח מעידים על התנהלות טובה של העירייה.

שמעון לנקרי – ראש העיר
 מאמץ את ההמלצות וועדת הביקורת  ,ומורה על המשך תיקון הליקויים.
 מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך ,9.1..9.11
שדנה בדו"חות ביקורת משרד הפנים לשנת .9.12
הצבעה:
בעד  31 -חברים0
נגד  -אין0
נמנע  -אין0
החלטה -:מאושר פה אחד.

___ _________ _ ______
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

____________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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